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بررسي و نقد نظريات برخي از 
 ماهيت پولةاسالمي درباروران  انديشه

*محمداسماعيل توسلي

  چكيده
  رو،   از ايـن   ؛از احكـام فقهـي و حقـوقي اسـت           پـول موضـوع بـسياري      ،در اقتصاد اسـالمي   

 اسـالمي بـه   وران    انديشهي از   خ، بر جهتدر اين   . اي يافته است    شناخت ماهيت آن اهميت ويژه    
اهللا  اهللا بجنــوردي، آيــت ، آيــتشــهيد صــدر. انــد پــردازي دربــاره ماهيــت آن پرداختــه نظريــه

داننـد و مؤلفـان        حقيقت پـول را در قـدرت خريـد آن مـي            ،االسالم يوسفي   شاهرودي و حجت  
مقالـه  .  به نظريه ارزش اسمي درباره ماهيت پـول گـرايش دارنـد            سالمياپول در اقتصاد    كتاب  

بـه   ايـن نظريـات       كـه  نـشان داده اسـت     ها   آن  و نقد مبنايي و بنايي     حاضر با بررسي اين نظريات    
  .آورد  يپردازي جديدي درباره ماهيت پول رو بايد به نظريهو ؛ نيستندداليلي كافي 

  .  پول، ماهيت پول، نظريه قدرت خريد، نظريه ارزش اسمي:يديلواژگان ك

  مقدمه
، ماهيت فلـزّي آن بـراي       داشت هاي طال و نقره جريان      تا هنگامي كه پول به شكل سكّه      

اي رسـيده كـه قالـب     در تاريخ تكاملي خود بـه مرحلـه         پول اما؛  همگان قابل تشخيص بود   
 ،اسكناس كه تا پيش از اين رسيد و حواله پول بـود           . ل رها كرده است   طور كام  هرا ب  فيزيكي

. نگـرد  مـي  اسـتقاللي بـه آن       نظـرٍ   هرف ب در جاي پول نشسته است و ع      طور مستقل     بهخود  
                                                                 

  . دانشگاه مفيدپژوهشگر ،د ارشد اقتصاكارشناس *
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  :ها به شرح ذيل است برخي از اين پرسش
  معاملي است؟هاي كنوني از مصاديق رباي  آيا خريد و فروش پول

 …هاي بانكي، قرض، مهريه، غـصب، حـبس و    آيا جبران كاهش ارزش پول در حساب   
  ربا است؟

  يابد؟ هاي كنوني مصداق مي آيا شروط باب صرف در مورد پول
  تواند استفاده كند؟ خواست ميشكلي آيا بانك مركزي، از حق انتشار پول، به هر 

  رد و دولت ضامن است؟كردن كسر بودجه محدوديت شرعي دا آيا پولي
  تواند تقاضاي جبران كاهش ارزش پول كند؟ دهنده مي آيا قرض
شـدن ماهيـت و چيـستي پـول كنـوني            با مـشخص  فقط  هايي از اين قبيل كه       و پرسش 

 ماهيت غيرپولي شيئي است     ،منظور از ماهيت پول كنوني     .پاسخي يافت  ها   آن توان براي  مي
 ،پـول اسـت    هـا    آن  فقه اسالمي احكـامي كـه موضـوع         زيرا در  ؛كند كه نقش پول را ايفا مي     

 بلكـه ماهيـت و      ؛شود حكم به آن تعلق گيرد      نميباعث  رف اطالق عنوان پول به شيئي       ِص
طـور    بـه  ؛دارددخالت تام    در تعلق آن حكم شرعي و حقوقي         ،يستي چيزي كه پول است    چ

 اگـر   ،رو از ايـن   ؛گيرد كه مـسكوك طـال و نقـره باشـد            زكات زماني به پول تعلق مي      ،مثال
رف َ زكـات نـدارد يـا احكـام ص         ،مسكوك طال و نقره نباشد يا طال و نقره مسكوك نباشد          

گيرد كـه    زماني به پول تعلق مي،مانند تساوي ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد        
  :گويد مي  شهيد صدر،بر اين اساس. طال و نقره باشد

 ص: 1994 ،صـدر (نـد   ك  ز نوعي بـه نـوع ديگـر تغييـر مـي           احكام صرف در فقه اسالمي با تغيير پول ا        
  ؛)146

ي است كـه    يشناخت ماهيت غيرپولي اشيا   اهميت دارد،   اسالمي  وران    انديشهآنچه براي   پس  
 شـناخت   ،كاركرد پـولي مهـم اسـت      فقط   اما براي اقتصاددانان كه      ؛كنند نقش پول را ايفا مي    

در نتيجه   ؛كند ناختن مشكلي ايجاد نمي    زيرا اين نش   ؛چيستي پول كنوني چندان لزومي ندارد     
  . تعريف به وظيفه و كاركرد است،تمام تعاريفي كه از پول ارائه كردند
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مفهوم پول را كه از نوع مفاهيم انتزاعي است و بـا نحـوه وجـودي و                 فقط  اين تعاريف   
ند و  ك پول چه كار مي   كه  تواند بگويد    ميفقط  شناساند و     به ما مي   ،كاركردي اشيا كار دارند   
  .چه وظايفي بر عهده دارد

 از ؛كنـد  نمـي هيچ كمكي اين تعاريف به شناخت ماهيت شيئي كه هم اكنون پول است،         
  چيزي كـه هـم اكنـون       پردازي دربارة ماهيت   وران اسالمي به نظريه    رو، برخي از انديشه    اين
ه  در فقـ    يت ماهيـت پـول بـه احكـام ناسـازگار          ّعـدم شـفافي    زيرا ؛اند  پرداخته است پول

ن ايـ     بـر   ي گـواه روشـن    ،حقوقو   در حوزه فقه      يحقوق  و  ي فقه  يع آرا ّتنو. انجاميده است 
  . عا استّمد

  هـاي    پـذيره   ي و برخ   يپرداز  نظريه  ي عموم  ي از معيارها   يگير با بهره كوشد    ميمقاله  اين  
هـا   يـه ن نظر ايـ      ي به تحليل و ارزشـياب      ي اختصاص  يمعيارهاصورت    به   يعرف و يمسلّم فقه 
 ،ن نظريـات جـرح    ايـ      ي آن است كه اوالً مفروضـات اساسـ         ي عموم  ياهم معيارها . بپردازد

نـده را   ي آ هـاي   بتـوان پديـده   ،  توضيح داده  پيشين را     هاي  پديده ؛ ثانياً نشوديل يا ترك    عدت
ها بايد بتواند در  ن نظريهاي   آن است كه ي اختصاص ياهم معيارها.  كرد يبين پيشبراساس آن  

و ،   بلكـه تقويـت    ،تنها نقـض نكـرده     را نه فقه  ن  اي  مّ مسل  هاي  پذيره،    يدايم فقه جواهر  ارپا
 قابـل  ديگر آن نظريه  ،يك از نقدها   در صورت واردبودن هر   .  آن را حفظ كند     يهسته مركز 

  .نخواهد بوداستناد 
 گـاه    آن هـا را بـه اجمـال برشـمرده،        رهذي ابتدا برخـي از ايـن پ       ،نگارنده در اين مقاله   

) اسـت ترين نظريات مطرح      اين نظريات هم اكنون جزء مهم     (براساس اين معيارها، نظريات     
 ،هـستند قائـل   اسالمي را كه به نظريه قـدرت خريـد و نظريـه ارزش              وران    انديشهبرخي از   

نتيجـه يـادآور شـده      صـورت     بـه عدم كفايت اين نظريات را      سرانجام  بررسي و نقد كرده و      
  .است

  شرعي  و  عرفي هاي يرهپذترين  مهمبرخي از 

 كه متّصف به وصف      ي اشاره به ذات شيئ     ي را برا  »مال«عنوان   عقال لفظ و   عرف و  .يك
كند كـه عـين      ي نم  يآن ذات و شيء فرق    . برند يكار م   به ، شده است   اي   يا ارزش مبادله   ماليت
اننـد سـكناي    م منفعـت يا  مانند حق تحجيرحق  يا مانند دين  الذّمه ي ف  ي باشد يا كلّ    يخارج



 

126  

ال 
س

نج
پ

 /م 
ييز
پا

 
13

84
  

قابـل  كند و     مي
  يكه وصف نسب  دارد    ي و اقتصاد   اي  ارزش مبادله سبب  به همين    است؛و كمياب     اختصاص

: 1377 ،  ي بجنـورد  ؛42 ،33 ،17 ،16 ، ص 2 ج: ق1417،    يخـوي موسوي  ( است    يو اضاف 
 اشـاره بـه صـفت        يبـرا فقط   را عرف و عقال      »ماليت« لفظ و عنوان     ماا ؛)29،30 ص،  2 ج

  يكه ذات جا     آن ن وصف از  اي  ؛  برند يكار م   است به   ي و اضاف   ي كه وصف نسب    اي  ارزش مبادله 
تفـاوت بـين    ،  رو نايـ    از؛  )499 ص: تـا  يب،  راغب( است    يشدن ء نيست غيردائم و زايل     يش

پـذيره سـوم و   . مات استدو از مسلّ  ناي    بين  يگانگ دو و،   روشن ليتمامفهوم مال و مفهوم     
  .آيد نيز تأييد و تأكيد همين معنا است يچهارم كه در پي م

 تقـسيم    ي و اتـالف حكمـ      يبردن مال به دو قـسم اتـالف حقيقـ           اتالف يعني از بين    .دو
خـودرو  كـه    نايـ   مثل ؛شود ي اتالف م   ي و حقيق   يطور كلّ  ، مال به    يدر اتالف حقيق  . شود يم

 ؛رود ي نمـ   نفس مال از بين، يدر اتالف حكماما  ؛رود يي از بين م  ّ به كل  م در تصاد   يشخص
زنند كه   ي مثال م   ين بحث نوعاً به قالب يخ     اي  متون مربوط به  . رود ي آن از بين م    ماليتبلكه  

كـه   با آن ،   زمستان با آمدن سرما و   . تا زمستان فرا رسد    كند يمپنهان    يشخص آن را در مكان    
ن نـوع اتـالف را      ايـ   .  سـاقط شـده    ماليتبه كلي از    ،   قالب يخ موجود است     ينفس مال يعن  
  .گويند ي م ياتالف حكم

شـود و ضـمان در       ي نمـ   ي شامل اتالف حكم   ،ضمان اتالف مال  ،  فقيهانبيشتر  نظر   بنا به 
 ؛29 ، ص 2 ج: 1377،    يبجنـورد (دارد  نيـاز     ي اشيا به دليل ديگـر     ماليتبردن   بين موارد از 
  . )194 ، ص2ج :1380 ، يشيراز مكارم
  :گويد ي بيع مهدر معامل مكاسبدر كتاب   ي شيخ انصار.سه

،  انصاري( است»  مال بمالٍةمبادل« مال باشد؛ زيرا، بيع در لغت   ،شرط است كه هر يك از دو عوض        
   .)58 ، ص10 ج: تا بي
 .هـا    آن ماليـت  نـه بـر      ،شـود  يمـ واقع  وال  سخن آن است كه معامالت بر عين ام         يمعنا

   جبـران كـاهش ارزش پـول   ةدربـار وي   كه از ي در جواب پرسش يگلپايگان  يصافاهللا  آيت
   :گويد يمصراحت به ، شده است
، قـدرت خريـد آن در معـامالت و تقـويم كاالهـا مـورد مالحظـه اسـت                    پـول و    يچه كارگشاي  اگر
   .)97 ص: 1372صافي، ( ها  آنماليت نه بر ،شود يوال واقع ماراً و عرفاً معامالت بر عين امباعت



 

ز ان
ي ا

رخ
ت ب

ريا
 نظ

قد
و ن

ي 
رس
بر

د
شه

ي
 

ول
ت پ

اهي
ة م
ربار

ي د
الم

 اس
ران

و
  

127  

.  نـدارد  ماليت ضمان    ي اقتضا ، و معامله مال   ،ماليت نه   ،مال است  ضّ عوض و معو    ييعن
معامالت بر عين مال واقع     :  است كه فرمود    يهمان كالم شيخ انصار   جهت  در  او   ن سخن اي  
توان نتيجـه گرفـت كـه عـرف در پـول             يم انجام داد وي    كه  يشناس اساس عرف بر. شود يم

 پـول   ، عرف  ييعن ؛كند يدو را از هم تفكيك م      ناي  انگارد و  ي نم  ي را يك  ماليتمال و   ،    يكنون
 گرچه  دارد؛ ماليتل است كه وصف     ئ قا  ي ذات  ي پول كنون   ي و برا  ،ماليت نه   ،بيند يرا مال م  

اكنـون پرسـش مـا بـراي شـناخت           رو،   از ايـن   ؛تواند بگويد آن ذات چيست      به روشني نمي  
 است يـا     يا عين خارج  ي آ .دارد  ين باشد كه آن ذات چيست و چه ماهيت        اي  ماهيت پول بايد  

 ، يصورت حقيقـ   بههن استها   اين از ي؟ يا يك يمه يا حق و يا منفعت حقيق      ّالذ يف  ما  يّكل
صي    يكـار ء   يكه شناخت حقيقت و ماهيـت شـ       جا     آن اما از ؟   يبلكه به شكل اعتبار    تخصـ

تـوان ماهيـت و حقيقـت آن را          ي نمـ   يعرفـ كـاوش   از توان عرف خارج است و بـا         ،  است
آشنا فيلسوفان   يا    ي فلسف  ي آشنا با مبان    ي و اقتصاد   يصان پول متخصفقط  ،  رو ناي  از ؛شناخت

 يمالبته مرجعيـت عـرف در مفـاه        ؛باره نظر دهند   ناي   توانند در  ي م  ي و پول   ي اقتصاد  يبا مبان 
  . ترديد ندارد يجاو اطالق عناوين بر مصاديق عناوين 
 در بـاب ضـمان از آن        نهاي هستند كه فق    ي دو اصطالح عرف    ي و قيم   ي عناوين مثل  .چهار

  يمثل بر عهـده اسـت و اگـر قيمـ    ، اگر مال مثلي بود، در قرض، مثالطور    به ؛گيرند يبهره م 
  حقـوق   در فقـه و     ي و قيم   يبوط به مثل  مجموع ادبيات مر   از. قيمت آن را ضامن است    ،  بود
 در آنِ واحـد و از        يو هيچ مـال    ∗، ي هستند يا قيم    يشود كه اموال يا مثل     ين معنا اصطياد م   اي

  اي  ش به قيمت و ارزش مبادلـه      ت يا مثلي   ي باشد و هم قيم     يتواند هم مثل   يجهت واحد نم  
  . است يعرفم ّ مسل هاي  از پذيره ي و قيم ي بين مثل يدوگانگ. باشد

   پردازان قدرت خريد نظريهآراي   و نقد بررسي

با رعايت اين نكتـه و نيـز        . شودرعايت    يترتيب تاريخ    شده  يسع ،در بررسي نظريات  
  شـهيد صـدر     بـه نظريـه     اي  گونـه  يب به اتفاق نظريات ارائـه شـده بـه         كه قر  ناي  به  توجه  

                                                                 
كسان و مشابه هستند و مال      يهاي دخيل در تغيير ماليت       از نظر ويژگي   لي مالي است كه افراد و واحدهاي آن        مال مث  ∗

 يـك  هيچ؛ بنابراين، هاي دخيل در تغيير ماليت يكسان نيستند    قيمي مالي است كه افراد و واحدهاي آن از نظر ويژگي          
.دو فرد آن داراي قيمت يكسان نيستاز 
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  .كنيم ميوي آغاز  رسي و نقد نظر بر خود را با تحليل نظريه،رو ناي  از ؛ردندگ 
   باقر صدراهللا محمد يت آ  نظريه شهيد.يك

ن مقدمـه كـه احكـام صـرف در فقـه اسـالمي بـا                ايـ     با  و  صرف بحث در شهيد صدر 
به بررسي چهار نوع پول و احكام صرف        ،  كند يدگرگوني پول از نوعي به نوع ديگر تغيير م        

  .دپرداز يدر هر مورد م
ن وارد شـده    آمام عيار طال و نقره كـه تمـام احكـام شـرعي صـرف در مـورد                   ل، پول ت  ّنوع او 

.است
 كاغذي نيابتي است كه سند و نماينده بخشي از موجودي طاليـي كـه در                 پول،  نوع دوم 

  . نداردلّ با نوع او اين نوع هم در حكم صرف فرقي . شود ، شمرده ميخزانه صادركننده وجود دارد
د كـرده ارزش    ّ تعـه   آن  دهد منبـع صـادركننده     يكه نشان م   كاغذي است      پول ،نوع سوم 

ن نـوع پـول را بـه دو صـورت           ايـ    شهيد صدر . ردازدبپها را هنگام مطالبه      طالي آن برگه  
هـا مبنـي بـر       ن برگـه  ايـ   د منبـع صـادركننده    ّن است كه تعه   اي   لّصورت او  :كند يتصوير م 

هـا بـه     ن برگه اي ن منبع بوده و   مجرد التزامي است كه مستقل از آ      ،  پرداخت ارزش طالي آن   
د   كه   ناي  صورت دوم . يابد  ميارزش مالي   ،  تعهدشبه   جهت اعتبار آن منبع و وفا      منبـع  تعهـ

ه آن منبع به انـدازه ارزش       ّمعنايش اشتغال ذم  ،  مبني بر پرداخت ارزش طالي آن      صادركننده
آن بدهي هـستند    قه  يسند و وث  فقط  ها   صورت اين برگه   در اين . استها   ن برگه اي   طالي

  . ندارند ياصالت و ارزش
ل ّ زيرا براسـاس صـورت او      ؛استبسيار  دو صورت    ناي  فرق بين  :گويد يدر ادامه م  وي  

ن ايـ    وسـيله  در حقيقـت بـه    ،  خدمتي را بخـرد    ها كااليي يا   ن برگه اي   وسيله هرگاه خريدار به  
نده مالك اسـت خريـد را      ه منبع صادركن  ّوسيله ديني كه در ذم      بلكه به  ؛ها نخريده است   برگه

هـا   ن برگـه  ايـ    معامله با  ،صورت ناي   در. ن هستند ين د آسند  فقط  ها   ن برگه اي   و،  انجام داده 
 بـين   رف الزم اسـت   َ در معـامالت ص    ،رو ناي   از ؛ها است  ن برگه اي   معامله با ارزش طالي   

ن ايـ    نفـس  وسـيله  خريد و فروش به   ،  ا در صورت دوم   ّام ؛ثمن و مثمن تساوي برقرار باشد     
ـ    معاملـه بـا    ،صورت ناي   در. ني كه آن را مالك است     يوسيله د  نه به ،  شود ياوراق انجام م   ن اي

واجـب  جـا      ايـن   ها معامله با طال نيست و احكام صرف مانند تساوي ثمن و مـثمن در               برگه



 

ز ان
ي ا

رخ
ت ب

ريا
 نظ

قد
و ن

ي 
رس
بر

د
شه

ي
 

ول
ت پ

اهي
ة م
ربار

ي د
الم

 اس
ران

و
  

129  

ن تفـاوت كـه منبـع صـادركننده بـا           اي   همان پول كاغذي نوع سوم است با      ،  نوع چهارم 
ـ    خود را از پرداخت ارزش طالي      ،ور قانوني صد شـهيد  . هـا معـاف كـرده اسـت        ن برگـه  اي
تطبيق شـروط   ،  رو ناي   از ه؛ دانست ∗ كاغذي الزامي  هاي  حكم پول  ن نوع پول را در    اي   صدر

 ندانسته اسـت  واجب  جا     اين رف مانند تساوي ثمن و مثمن را در       َمعامله با طال در باب ص     
   .)149 ـ 146 ص: 1994، صدر(

  :گويد ي كاغذي مهاي درباره پول االسالم يقود الحياه در جاي ديگر يعني در وي
 كـه    اسـت  بلكه هر چيزي  ،  همان كاغذ نيست  فقط  ،  مثل آن ،  چه مال مثلي است    كاغذي اگر  هاي  پول

هـا بـه     اگـر بانـك هنگـام بازپرداخـت سـپرده         ،  رو ناي  از ؛كند  مي  آن را مجسم و بيان     حقيقيقيمت  
 صـدر، ( مرتكب ربـا نـشده اسـت      ،  بپردازد،   دريافت كرده است    را  آنچه حقيقي قيمتگذاران   سپرده

  .)247 ص: تا بي
   .شود گيري مي قيمت حقيقي براساس طال و ارز طال اندازه ،به عقيده شهيد صدر

  هاي كاغذي كنوني درباره پول خالصه نظريه شهيد صدر
   ؛ي كاغذي الزامي استاه ن نوع پول در حكم پولاي . أ

  ؛ است ي كاغذي مال مثلهاي  پول.ب
  .كند  آن را مجسم و بيان مي حقيقي آن چيزي است كه قيمتهر ، افزون بر كاغذ مثل آن.ج

  بررسي و توضيح برخي نكات نظريه
 دانـسته   كاغذي الزامي هاي  كنوني را در حكم پولهاي پول  كه شهيد استناي  لنكته او

ارزش و  . لي است كـه ارزش و قيمـت ذاتـي نـدارد            پو ،منظور از پول كاغذي الزامي    . است
تـوان از پـول      ينمونـه مـ   طـور     به ؛شود يوسيله قانون و حكومت به آن داده م        بهفقط  قيمت  
نام برد كه اشغالگران در زمان جنگ در كشورهاي تحت اشـغال             )military currency ( ينظام

فتـاد كـه براسـاس دالر محاسـبه        پولي به جريـان ا     ،تالياي تحت اشغال  اي    در .دهند يانتشار م 
  بهره  (military promissory notes) نظاميهاي ها نيز در مناطق اشغالي از سفته يانگليس. شد يم

                                                                 
وسـيله   بـه فقـط  پولي است كه ارزش و قيمت ذاتي ندارد و ارزش و قيمـت،  جا   اينغذي الزامي در از پول كا   منظور ∗

  .قانون به آن داده شده است
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 كالن دو نوع پول     هاي  پرداخت  براي اشغال   تحت هاي  سرزمين ها نيز در   
. نـد دبر يكـار مـ     بـه  »لحگواهي نيروهاي مـس   « و   »اسكناس صندوق اعتباري رايش   «با عنوان   

، قواي اشغالگر آن اسـت كـه در كـشور تحـت اشـغال             وسيله    به  يهدف از انتشار پول نظام    
: رك( باشـد  در جريـان  ،  مقام ناشر قابل كنترل اسـت     وسيله    به كه در كشور     اي  وسيله مبادله 

  .)42  و41 ص: 1374، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
 كاغـذي   هـاي    اسكناس را در حكـم پـول       ، شهيد تاداسن نظريه آن است كه      اي   نكته دوم 

بـدون پـشتوانه اسـت و بـا الـزام            پول كاغذي الزامي      هم مانند  اسكناس زيرادانسته؛  الزامي  
  .افتد حكومت و قانون به جريان مي

، دانـد  يكه پول را مال مثلي م      ناي  رغم  به ن است كه شهيد صدر    اي  نكته سوم نظريه در   
 ؛بينـد  ي مكتـوب اسـت نمـ      بر روي آن   و تعداد واحدهايي كه      اغذكدر  فقط   ت پول را  ّمثلي
 و قيمـت    ، كند مّ آن را مجس   حقيقيداند كه قيمت     يچيزي م   مثل پول را   ، افزون بر آن   بلكه

 قدرت  ،در اصطالح اقتصادي   .اي آن است   ارزش مبادله   يا »قدرت خريد « حقيقي پول همان  
ايـن   .توان در هر لحظـه از زمـان خريـد          ي مقدار كااليي است كه با واحد پول م        ،خريد پول 

ن نتيجـه رسـيده كـه اگـر بانـك           ايـ    به،  رو ناي   از ؛هميشه در حال تغيير است     قدرت خريد 
 آنچـه دريافـت كـرده    حقيقـي گذاران به مقدار قيمـت   ها به سپرده   هنگام باز پرداخت سپرده   

 تمـام ارزش    ،دكه كاغذ آن ارزشـي نـدار      جا     آن از و  مرتكب ربا نشده است    بپردازد،،  است
رسـد سـخن    نظـر مـي   بـه  .همان قيمت حقيقي يا قدرت خريد خواهد بـود    وحقيقت آن در  

  از ،بينـد  اهللا شاهرودي كه تمام هستي پول كنوني را در توان خريـد آن مـي                آيت شاگرد وي 
  .)73 ص: 1374، هاشمي شاهرودي (سرچشمه گرفته باشدجا  اين

 رد پشتوانه ندا  زيرا ؛اعتباري محض است  ،  س يعني اسكنا   ي ارزش پول كنون   .ه چهارم نكت
 و بـه الـزام قـانون و         ∗وسيله قانون به آن داده شده       به اين ارزش . ارزش است  و كاغذ آن بي   

  .حكومت در جريان است
 نامگـذاري و    »نظريه قـدرت خريـد    «توان به    ي را م   او نظريهگفته     پيش با توجه به نكات   

  .في كردّمعر

 
.تواند براي كاالها قيمت تعيين كند، براي پول هم قيمت تعيين كرده است گونه كه قانون و حكومت مي  همان∗
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  قد نظريهن

كـه بـا    نتـايجي بـه دنبـال دارد    )ت آنّبا فرض صح( شهيد صدرنظريه قدرت خريد   
. كنـد  يرا نقـض مـ     هـا    آن در تعـارض اسـت و     و شـرعي    م عرفي   ّ مسل هاي  برخي از پذيره  

 »پـول مـال مثلـي اسـت       «ن پذيره عرفي را كـه       اي   ،كه شهيد  با وجود آن  ،  ن نظريه اي   اساسبر
ن يبا قـرا  . كند يم م سقعي آن را مج   داند كه قيمت وا    ي مثل پول را هر آن چيزي م       ،پذيرد يم

قـدرت  «تمـام حقيقـت پـول را در          توان گفت كه   يم  او وجود دارد   هاي  ديگري كه در گفته   
  .نيست اي  و ارزش مبادلهماليتبيند و قدرت خريد چيزي جز  ي م»خريد

  يكي است و دوگانگي بـين      ماليت مال و    ،ن سخن آن است كه در پول      اي  ة  نخستين الزم 
 زيـرا  ؛شـود  ينقـض مـ  ، رود شـمار مـي   بـه م عرفـي و عقاليـي   ّ مسلهاي كه از پذيرهدو  ناي  

 را بـراي اشـاره بـه        »مـال « عرف و عقال عنوان   ،   مقدمه بيان شد   لاوگونه كه در پذيره      همان
 ،آن ذات كنـد كـه      ي نمـ  قيفر. برند يكار م   به ،استمتصف   ماليت كه به وصف     يئيذات ش 

 فقط را   »ماليت«ا عنوان و مفهوم     ّام ؛منفعتو يا   مه يا حق    الذ ي في ّعين خارجي باشد يا كل    
ن وصف  اي  . برند يكار م  به،   كه وصف نسبي است    اي  براي اشاره به خود صفت ارزش مبادله      

ن در مـورد    ايـ  : اگر كسي بگويـد   . شدني است  كه ذاتي شيء نيست غيردائم و زايل      جا     آن از
 از تكامـل رسـيديم كـه خـود ارزش           اي  مرحلـه  ها در پـول ب    ّ ام ،اموال ديگر صادق اسـت    

ن اشـكال در پـذيره چهـارم        اي  پاسخ،  ت مال قرار گرفته   ا در جاي ذ   طور مستقيم   به اي  مبادله
معامالت بر عـين امـوال واقـع        ،   شد بيانكه    پس از آن   ،ن پذيره اي   در. مه داده شده است   ّمقد
 را يكـسان  ماليتمال و ، ينتيجه گرفته شد كه عرف در پول كنون، ها  آنماليتشود نه بر   يم
 قائل است كـه     ماليتبلكه براي آن ذاتي غير از        ؛بيند ي را مال نم   ماليتانگارد و در پول      ينم

ا همـين   ّام ؛توانـد بگويـد آن ذات چيـست        ي نم ينروشچه به   گر ؛ است ماليتداراي وصف   
  . صرف نيستماليتمقدار يقين دارد كه 

 شهيد صدر   زيرا ؛ باشد  هم مثلي و هم قيمي     ،ولن سخن آن است كه پ     اي دومين الزمه 
  :فرمايد ي م،مثليت آن را در قدرت خريد ديده، بودن پول با پذيرش مثلي

  .كند يآن چيزي است كه قيمت واقعي آن را مجسم و بيان م مثل پول هر
  پاسـخ  در. كنـد  يم و بيان م   ّچه چيزي قيمت واقعي پول را مجس      ،   كه ن است اي  پرسش

 قيمت واقعي پـول اسـت و از       ،  بخرد تواند ي كااليي كه هر واحد پول م      رمقدا :شود  گفته مي 
بـا  ،  توانـد بخـرد متفـاوت اسـت        يكااليي كه هر واحد پول در طول زمان م         كه مقدار جا    آن
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 چهـارم كـه در پـذيره       حال آن . ن لحاظ پول قيمي است    اي   از،  جه به تعريف مثلي و قيمي     ّ
 باب ضـمان از     در نهاي هستند كه فق   ي قيمي از عناوين عرف     عناوين مثلي و   ،مه بيان شد  ّمقد
ه ّ مثـل بـر ذم     ،اگـر مـال مثلـي بـود        :گوينـد  ي مثال در قرض مـ     طور  به ؛گيرند يبهره م  ها  آن

از مجمـوع   . آيـد  يگيرنـده مـ    قيمت بر ذمه قـرض    ،  آيد و اگر مال قيمي بود      يگيرنده م  قرض
شود كه اموال يـا مثلـي        ي معنا اصطياد م   ناي   ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق         

 تواند هم مثلي و هـم قيمـي        ينمواحد   واحد و از جهت       و هيچ مالي در آنِ     ،هستند يا قيمي  
  .م عرفي استّ مسلهاي قيمي از پذيره دوگانگي بين مثلي و. باشد

  بجنوردي  اهللا يت آ ديدگاه.دو

،  مرجعي معتبروسيله به در آن داند كه ي از چيزي معبارتاسكناس را  اهللا بجنوردي تآي
 ،بـه عقيـده وي  . شده استداده  و ارزش   ماليتاعتبار  ،  گونه قدرت خريد   گذار به يعني قانون 

شرايط و    در اسنادي با   ماليتمنظور تسهيل امور اقتصادي و معاملي به اعتبار          قانونگذاران به 
ه معنـاي خـاص كلمـه       اس و اسناد تجاري ب    ن در اشكال ثابت مانند اسك     معين هاي  ويژگي

، به تعبيـر ديگـر    . )110 ـ 108 ص: 1372 ،موسوي بجنوردي ( كنند  مياقدام  ) برات چك،(
 مـال   واقـع   بـه گندم، پارچـه و گوشـت        برنج،( نيستند   ماليت واجد وصف    واقع  بهن اموال   اي  

 بلكه واجد   ؛)بودن و مورد نياز بودن را دارا هستند        چون خصايص مال يعني مرغوب    ،  هستند
، چنين اموالي نزد عرف و خردمندان جوامـع       ،  ن ترتيب اي   به. شوند ي شمرده م  ماليت وصف

دارنـده اسـكناس    . ها اسـت    نيازمنديكننده   برطرف،  داراي مرغوبيت و ارزش اقتصادي بوده     
 خـود بـه     نيازهـاي تواند با چنين قدرتي به رفع        يي خواهد بود و م    معينمالك قدرت خريد    

 تمام  ،ن ترتيب اي   به.  كند اقدامي كه دارد    هاي  عني به مقدر اسكناس   ي،  ميزان همان توان خريد   
  .است »قدرت بر خريد و قدرت و توانايي بر رفع احتياجات«اس، حقيقت و هويت اسكن

كه اسكناس اماره و حاكي است و محكي آن چيزي خارج از             ناي    :گويد ي در ادامه م   وي
،  حق استيفا از ملك را از طريـق اجـاره  ،ندهكه به دار، مانند سند مالكيت  شود  شمرده مي آن  

 و ارزشمندي اسـناد مالكيـت يـا          ماليت ؛ چرا كه   نيست درست،  دهد يرهن و غيره م   ،  عاريه
 و ارزشمندي اسـكناس بـدون       ماليتدر حالي كه     است؛اسنادي چون قباله پيرو اراده مالك       

 ، يافته ماليتخود اسكناس   ،  گذار قانون وسيله  به ماليتاش وجود دارد و با اعتبار        اراده دارنده 
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 و ميـزان ارزش     ماليـت  اسـكناس نيـز در       هـاي   طوري كه حتـي شـماره      
ي خواهد بـود نـه مالـك        معين ندارد و دارنده اسكناس مالك قدرت خريد         دخالتي اسكناس

يجـه  نت،  حقيقت اسكناس ،  ن ترتيب اي   به. معين سري   هاي  اسكناس با هويت خاص و شماره     
طوري كه   به است؛نحو قدرت خريد      به ماليتبلكه نتيجه ارزش     ؛ نيست ماليتصرف اعتبار   

ت خريـد كـه     ر ميزان يك ميليون تومان عبارت است از بدهي به همين ميزان قد            هبدهي ب 
  .شود يي مّدر مبلغ يك ميليون تومان اسكناس متجل

   نظريههخالص
 و  ماليـت اعتبار  ،  نحو قدرت خريد   به،  تبر مرجعي مع  وسيله  به كه    است  اسكناس چيزي  .أ

  .  شده است در آنارزش
  .  است تمام حقيقت و هويت اسكناس، قدرت خريد و قدرت و توانايي رفع احتياجات.ب
  . اش است مستقل از دارنده و ارزش اسكناس  ماليت.ج
 بـا نه مالك اسـكناس خـاص       ،  ي خواهد بود  معيندارنده اسكناس مالك قدرت خريد       .د

  .معينشماره 
  بررسي و نقد نظريه

اسـت و    »ت خريـد  رقـد « ،اين نظريه آن است كه تمام حقيقت پول          ترين فرض  اساسي
 تواند  يا قانون مي  آ  كه اكنون پرسش اساسي اين است    . قدرت خريد را هم قانون اعتبار كرده      

و نـسبي  ف اضافي شود و وص اي را كه در فقه ماليت ناميده مي        درت خريد و ارزش مبادله    ق
  به مـال كـه     ، با اعتبار  ،شود  عرف و عقال انتزاع مي    وسيله     به كارگيري اشيا  است و از نحوه به    

  .كند تبديلذات و جوهر است 
 پـول را    ،قال همه بـه اتفـاق     شود كه عرف و ع     ييادآوري م ،  پاسخ به پرسش يادشده    در
 مـال و    ،ف در پول كنوني   عر،  مه بيان شد  ّگونه كه در پذيره چهارم مقد      و همان . دانند يمال م 
 دارد؛ ماليـت ل است كـه وصـف       ئ ذاتي قا  ، پول كنوني   يعرف برا . انگارد ي را يكي نم   ماليت

 ،و همين عدم شـفافيت     تواند چيستي و ماهيت آن ذات را تشريح كند         ينمروشني  گرچه به   
  .جاب كرده استاي  پردازي درباره ماهيت و چيستي پول كنوني را لزوم نظريه

 و بـه    سـت اض قابـل انفكـاك      َرَاي ع    وصف ماليت يا ارزش مبادله     ،الدر هر ح  
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ً قابل جعل     ؛و اعتبار نبود   بلكه همين مناسبت قابل جعل و اعتبار است       اصال ؛ وگرنه 
ماليـت نـدارد   كـه  تواند چيزي را  يعني قانون مي   امكان داشت؛ اعتبارش به تبع ذات     

تأييدكنندة  استاد مطهري  .به آن ماليت بدهد    يفي بياني دارد كه     مبحث جعل تأل    در 
 وي . اين كالم است    :فرمايد مي

 بـه يـك امـر عرضـي         اتـصاف شـيء   ،  ر اسـت كـه آن مـورد       جعل ت أليفي تنها در موردي متـصو     ّ
، خـارج از ذات كاك خـواه خـارج از ذات و خـواه غير   قابل انفدر امور غير  كاك باشد .االنف ممكن

يعني معنا ندارد كه ما مثالً انـسان را          ؛ذات معنا ندارد  جعل ذات براي    ،  بنابراين ؛ر نيست ّجعل متصو 
ّزيرا انسان بالضروره انسان است و همچنين چهـار را          ؛انسان قرار بدهيم   ام ؛ كـرد   زوج شـود    ينمـ  ا  

راست كرد و يا انسان را آموزش داد و يـا          ،  ليفي چوب را كه راست نيست      طور جعل ت  أشود به   يم
  .)340 ، ص5 ج: 1381ي، مطهر( جسم را حرارت داد و يا حركت

 آن است كه ابتدا بايد ذاتي و جوهري باشد تا بعد             استاد ن سخن اي  معناي،  در عين حال   
رَ كه ع  ماليتخود  .  و قدرت خريد داد    ماليتبتوان به آن     تواند جـاي جـوهر      يض است نم  َ

   :فرمايد مي گونه كه مرحوم سبزواري زيرا همان ؛بنشيند و در عين حال كه عرض است جوهر باشد
ً تواند وجود داشته باشد حتما     يض به تنهايي نم    رَ زيـرا عـرض تـابع       ؛ بايد ضمن جـوهري باشـد      عَ

.   ∗است )249 ص: تاسبزواري، بي (
ّ ا  در پاسخ به    ام؛استمربوط ن سخن به تكوينيات اي    :ن اشكال ممكن است گفته شود     اي

پاسـخ   :دادتوان   يو پاسخ م  دن سخن   اي. به در عالم اعتبارات همه چيز آسان و ممكن است        
و  او ن است كه گرچه جهان اعتبار       اي    با هم در تعامل و      سرانجام ،تكوين دو جهان هستند   ّل 

اسـتاد  . حقـايق مفـاهيم تكـويني هـستند       برگرفته از   و اعتبارات يا مفاهيم اعتباري       ندارتباط
:فرمايد ي مزمينه در همين مطهري

هاين مفاهيم اعتباري ب      اين است كه بدانيم       اين اعتبـارات از چـه حقـايقي اخـذ            تعريف و شناخت   
 نحـوي بـه حقـايق     در فلسفه در جاي خود ثابت شده است كه همه اعتبارات در نهايـت بـه            زيرا ؛استشده  

46 ص:  و شوند و امور اعتباري به      مربوط مي  ق1403 مطهـري،   (  واقعـي داشـته باشـند      أنحوي بايد منش    
   ؛)47
در عين حال بايد مطابق عالم تكوين كه ابتـدا بايـد            ،  ن اعتبار هستيم  اگرچه در جها  ،  بنابراين

                                                                 
ية لدينا واقعه               اذ كانت االعراض كالً تابعه∗ جوهرو  : اين است  كالم مرحوم سبزواري در منظومه     



 

كـه  جـا    ايـن 
 سـپس مقـدار ارزش      ؛بايد جوهري فرضي را در نظر گرفـت       ،  جوهري تكويني وجود ندارد   

  .  آن را تعيين كرداي مبادله
كه بپذيريم در جهان اعتبار همه چيز آسان اسـت و مـا بتـوانيم                به فرض  .پاسخ دوم   نيا  

 را كه وصف نسبي است به جاي تمام ذات پول جعل و اعتبار كنيم و به آن                  اي  ارزش مبادله 
ن جوهر و ذات مستقل براي خودش اوصافي دارد اعـم     اي   خوب حاال  ،وجود مستقل بدهيم  

  . كه قابل انفكاك استاز وصف ذاتي كه قابل انفكاك نيست و وصف نسبي
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135  
هاي اصلي   عـرف كـه     زيرا ؛ است ماليت داشتن وصف نسبي     ،ن جوهر اي   يكي از ويژگي  

 مال  اگر حال . كه وصف نسبي است    بيند مي  را در پول كنوني    ي، ماليت مالك ما در پول است    
ّو كي فرض كنيم و با تو     ماليت را در پول ي     كـه قـدرت خريـد همـواره در حـال            جه بـه آن    

 و قدرت خريد را ذات مال قرار داده و اعتبار كـرده           ، ماليت ت و فرض كرديم قانون    تغييراس
 ؛اعتبار جديدي همسان آن بـشود ، شود يآيد هر بار كه قدرت خريد عوض م  يالزم م ،  است

قدرت خريد  . عقال مرسوم و شناخته شده نيست     بين   در عرف و     اي  در حالي كه چنين سيره    
اگر حجم پول ثابت باشد ولي      يابد؛ پس     مياير كاالها مفهوم    در حقيقت در مقايسه پول با س      

خواهـد   قـدرت خريـد كـاهش        ،يابد و در نتيجـه     يقيمت كاالها افزايش م   ،  قحطي رخ دهد  
مثـل  . جا فرض شده نبايد تغيير كند ناي  در حالي كه قدرت خريدي كه ذات شيء در   يافت؛

گنـدم را فـرض    .اي م ارزش مبادلـه تمام اموال ديگر كه جوهر و ذاتي دارند و وصفي به نـا           
ت افـزايش   شـد  شـما ناگهـان بـه      اربگنـدم ان   اي  ارزش مبادله ،  اگر خشكسالي شود   .كنيد

ن گندم همان گندم اسـت و در ذات و ذاتيـات آن هـيچ دگرگـوني                 اي   كه  در حالي  ؛يابد يم
  . صورت نگرفته است

  چند نقد ديگر

از ؛ است   قدرت خريد شهيد صدرةنظري همان ،نظريه با اندكي اختالف در تعابير  اين  
افـزون بـر   ؛هـم وارد اسـت    جـا    ايـن  ة شهيد صدر   در هاي  رو، تمام نقد    نظري وارده بر   ناي  
اثباتي  دربارة  پول اشاره كـرده اسـت كـه برخـي از            آ تي هاي  اهللا بجنوردي به گزاره     ناي   كه
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 نـه مالـك     ،ي اسـت  معينـ الك قـدرت خريـد       اسكناس م  ةدارند،  وياز جمله طبق نظر     
 ،اسـاس قـوانين حقـوقي   بر  زيرا؛ مسأله برعكس استكه  حال آن  ؛اسكناس با هويت خاص   

 هـاي   بـا ريـال    معـين  مالك اسكناس با هويت خاص با شـماره سـري            فقطدارنده اسكناس   
 از لـوازم و  ،شـود  يقدرت خريدي كه در اسكناس مشاهده مـ     . مكتوب بر آن است نه بيشتر     

تمهيـداتي  . ي از آن روي برگه اسكناس ثبت شده  معين است كه مقدار     »ريال« اوصاف اضافي 
اسـت  ب ّتقـل  براي جلوگيري از  ،  طراحي خاص، انتخاب كاغذ ويژه    ،  گذاري از قبيل شماره  

 اين اسكناس از طرف حكومـت منتـشر شـده و سـند حكـومتي                 كه نشان دهد   اين   برايهمچنين  و  
  .است

رفـتن يـا سـرقت       بـا از بـين    ،  ي باشـد  معينـ  مالك قدرت خريد     قطفاگر مالك اسكناس    
كه عرف شخص را مالك اسكناس بـا        ناي   افزون بر . اسكناس نبايد قدرت خريدش فنا شود     

 يتواند هر اسـكناس    ياگر اسكناس كسي در خيابان گم شود نم       ؛ پس   داند يهويت خاص م  
 ات آن را شناسـايي    ّكه مـشخص   اين   ر، مگ  من است  كه در خيابان افتاده بردارد و بگويد مال       را  
. كند

  هاشمي شاهرودياهللا  يت آ ديدگاه .سه

 حقيقـي ماننـد درهـم و دينـار          هاي   پول ماليتكه  جا     آن ، از  شاهرودي هللا تية آ به عقيد 
همانند ديگـر امـوال مثلـي بـه عهـده       ها  آنكاهش ارزش، برخاسته از جنس خودشان است   

 در  فقـط ن جهت كه به خودي خود ارزش مـصرفي نـدارد و             ا پول اعتباري از آ    ّام ؛آيد ينم
 و تـوان خريـد آن در نگـاه عـرف و عقـال               اي  ويژگي ارزش مبادلـه   ،  رود يكار م  دادوستد به 

سان همانند ديگر صفات مثل خـود بـه عهـده             بدين .آيد يهمچون صفت حقيقي به شمار م     
  .)68 ـ 66 ص: 1374 هاشمي شاهرودي،( آيد يم

ماهيـت و اسـتواري پـول از        باره   و توان خريد پول در     اي  زش مبادله نظر وي اگر ار    به
 امـا   ؛كننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقيقـي اسـت           رنظر قدرت دولت صاد   

اي در    ايـن ارزش مبادلـه      اگر در نتيجه و اثرگذاري قاعده عرضه و تقاضاي بـازار باشـد،              
ار دولـت صـادركننده پـول و     بنابراين، اگر اعتبـ   ؛نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست     
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ت                 فقطهمسانش    آن چيـزي اسـت كـه بـا بهـا و ارزش و ماليـ 
  .اش از همان جنس برابر باشد گذشته

ه اسـت كـه     بن جن اي   محاسبه توان خريد پول از     ، مشكل باقيمانده   وي يگانه  به عقيده 
ز نيـ و   ثابتي دارنـد     ماليت ه بهادار ديگري ك   هاي  ن باشد كه آن را با پول      اي ترين راه شايد به 

و نقره يا با ميانگين بهاي كاالها در         مانند طال ،  طور معمول ارزش ثابت دارند     كاالهايي كه به  
  . ي از زمان سنجيدمعينبازار در فاصله 

  :دگوي ي و كاالي حقيقي ميبيان فرق بين پول اعتبار در وي
توان چنين نتيجه گرفت كه ضمان تنها در مال اسـت و نـه              يله ضمان در شريعت و نزد عقال م       ّاز اد 
 اعتباري  هاي  اما در پول   ؛آيد ي در كاالي حقيقي تنها حيثيت تعليليه است و بر عهده نم            ماليت .ماليت
حيثيت ، رو ناي  است و از ها  آنزيرا ارزش و توان خريد، همه هستي و اساس      ؛رف چنين نيست  ِص
ارزش مبادله و توان     پول اعتباري به اندازه      ماليتن معنا كه    اي   به. است) و موضوع  معيار( ديهيتقي

ه و اعتبار آن نيـز      شتارزش ندا  زيرا جنس آن     ؛اش وابسته نيست   خريد آن است و به جنس حقيقي      
ـ  . آيد يوانه آن م به دنبال پشتماليت اعتبار به خودي خود مال نيست و       ،چون ؛بها است  يب ن تـوان  اي

ـ    اقتصادي صادركننده است كـه در حقيقـت         اي هـا را داراي تـوان خريـد و ارزش مبادلـه        ن برگـه  اي
  .)73 ص: 1374 هاشمي شاهرودي،( گرداند يم

  قدرت خريد  ةها درست به انداز    ن برگه اي   ماليتن سخن آن است كه ارزش و        اي   معناي
شـده يـا از    پول دريافت) مثل(ناگزير جايگزين همسان   ،  ينبنابرا ؛است و نه چيز ديگر     ها  آن

  .معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است، ميان رفته
  خالصه نظريه

در ،   و قدرت خريد پول در رابطه با قدرت صـادركننده آن باشـد             اي  اگر ارزش مبادله  . أ
اگر اعتبار دولت صادركننده پـول و تـوان         ،  بنابراين ؛نظر عرف همچون صفت حقيقي است     

نـزد  ، ش كاهش يابد يا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعي بزنـد       ا  اقتصادي
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  .ضمان استمورد 
 در ، و قدرت خريد پول در رابطه با عرضه و تقاضاي بازار باشداي  اگر ارزش مبادله  . ب

  . آور هم نيست ماندر نتيجه ض ؛نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست
پرداخت جايگزين همسان   باز،  پول مال مثلي است و پرداخت چيزي كه همنام باشد          .ج

اش از همان     گذشته ماليت آن چيزي است كه با بها و ارزش و           فقطهمسان  . آيد يشمار نم  به
  . جنس برابر باشد

  .سته نيستاش واب  ارزش و توان خريد، همه هستي و اساس پول است و به جنس حقيقي.د
  .ندك ي ماي ها را داراي توان خريد و ارزش مبادله ن برگهاي  ،توان اقتصادي صادركننده . ه

  بررسي و نقد نظريه 
پردازي با مالك قراردادن عرف به برخي حقـايق كـه عـرف در پـول                 ن نظريه اي    در وي
در فهم عناوين ، مّطور مسل به.  اشاره كرده است،ا توضيحي براي آن نداردّام، بيند يكنوني م

كه مـصداق از چـه جنـسي و از           ناي   در اّام ؛ مالك عرف است   ،و تطبيق عناوين بر مصاديق    
صـي  ّشناسي كاري تخـص    شناسي و نوع   جنس. داردنت  ّچه نوعي است، نظر عرف حجي     

  با شمردنكه ويبينيم  مي، رو ناي  از ؛ نه عرف،ت داردّو نظر كارشناس مربوطه حجي    است
  . ه استدر مقام كارشناس به بيان ماهيت و حقيقت پول كنوني پرداخت رانجامسن حقايق اي 

از يك طرف پول مال مثلي است و تمام هستي پول قـدرت             ،   وي شناسي براساس عرف 
در ،   عرضه و تقاضـا قـرار گيـرد        كنار اي  ن ارزش مبادله  اي   اگر،  از طرف ديگر    و خريد است 

 اعتبـار دولـت صـادركننده و تـوان          كنـار  ا اگـر  ّام ؛نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست     
نـزد عـرف همچـون صـفت حقيقـي و      ، ش يا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گيرد      ا  اقتصادي
.  اسـت   شـاهرودي  ضات نظريه وترين مفر   اصلي ،حقايقي كه بر شمرده شد    . آور است  ضمان
زش همـه هـستي پـول ار      «ن است كـه     اي  ،  كند ين مفروضات طرح م   اي   كه براساس  اي  نظريه
  . » و توان خريد استاي مبادله

 آن  اي   ارزش مبادله  ، پول تن است كه اگر تمام حقيق     اي   ن نظريه اي   نخستين اشكال ما بر   
بيند و اگر  يآن را صفت حقيقي م، ت دگرگوني آن باشدّاگر دولت عل،  چگونه عرف،است
 وقتـي   انجامسر. بيند يعرف آن را همچون صفت حقيقي نم      ،   عرضه و تقاضا قرار گيرد     كنار

ديگر دو جهت ندارد كه بتوان دو صفت متناقض را بـه            ،  كه قدرت خريد همه چيز پول بود      
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مقدمـه بيـان     عرفي دوم و چهـارم       هاي   ذوجهات بودن پول را كه در پذيره       تواند يمن
  . توضيح دهد، كرديم

ن نظر عرف كه پول مال مثلي اسـت  اي    با  او كه ناي   با: ن نظريه آن است   اي   دومين اشكال 
 اي   بـه نتيجـه    سـرانجام  ، خود قرار داده   ةموافق است و بلكه آن را يكي از مفروضات نظري         

-بيان مـي  مه  ّمقد كه پذيره پنجم عرفي در      حال آن  . پول كنوني نرسيده است    بودن جز قيمي 
و نزد عرف پول هم مثل همه امـوال ديگـر اسـت و بـا آن         هستند  اموال يا مثلي يا قيمي      كه  كند  

 ه؛ خـوبي اشـاره كـرد       پولي بـه   حقايق از  برخي  به شاهرودي. شود  مثل همه اموال ديگر رفتار مي     
 را در يك الگـوي همخـوان و سـازگار          ها   آن  همه ،پردازي مناسب   نظريه  با يك  ه است ا نتوانست ّام

  .توضيح دهد
  االسالم يوسفي  تّ حجةنظري .چهار

 شناسايي ماهيت پول كنـوني      ددرصد،   گسترده يطي پژوهش  ،ماهيت پول وي در كتاب    
ه براي دستيابي به حكم     ي فق به عقيده وي  . ه است و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن برآمد      

ن ايـ   .  آن پديـده را بـشناسند      هاي  بايد ماهيت و ويژگي     پيش از هر چيز    اي  يح هر پديده  صح
رو كـه فقيـه     ا نـه از آن    ّام،  هي خود فـق   وسيله  بهع يا   وشناخت از سوي كارشناس آن موض     

  .)14 ص: 1377 يوسفي،( گيرد ي كارشناس آن موضوع انجام مدر جايگاه بلكه ،است
 آن  عنـون پـول را از عنـاوين عرفـي كـه م          ،  وين عرفـي  بندي عنـا   با تقسيم  وي در ادامه  

نه از نوع عناوين ،  داند ياند م  قال وضع شده يا عرف و عقال آن را پذيرفته          عرف و ع   وسيله  به
 - 20 ص: همـان ( شـود  يكارگيري و استفاده آن اشيا انتزاع مـ        عرفي انتزاعي كه از نحوه به     

 ، آن هـاي   راي كشف ضابطه و شناخت ويژگي     ب به اين نتيجه رسيده است كه      ،رو ناي   از ؛)24
 يـا هماننـد عنـاوين       انـد   كـرده وضع  آن را   ه و نظر بايد به امري باشد كه عرف و عقال            ّتوج

 و نحـوه     انتـزاع يعنـي افعـال عـرف و عقـال           أليل روانـي صـحيح از مـنش       حانتزاعي با ت  
  .  شويمبه كشف و ضابطه واقعي آن نائل ها  آنوسيله بهگيري اشيا كار به

  :گويد يم درباره حقيقت اسكناس، مهّن مقداي  ي باو
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گونه ارزش  نظر از آن اعتبار هيچ  اي كه با صرف     اي محض براي كاغذ پاره      عقال با اعتبار ارزش مبادله    
معـادل همگـاني سـاير        آن را  گـاه    آن هاي خصوصي آن را الغا كردند و        اي نداشت، تمام جنبه     مبادله

 قابـل   ،هـاي پيـشين     ايـن اسـكناس بـرخالف پـول         . ادله قرار دادند  كاالها و خدمات توليدي قابل مب     
نيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقـال بـه آن ارزش داده اسـت و                  …خوردن، پوشيدن، تزيين و     

  تبديل به كاغـذ    ،تبار دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده      عا هرگاه عرف و عقال از آن توافق و       
  .)48 ص :مانه( شود ارزش مي  رنگي و بيةپار

  :گويد يما وسيله عقل  بهاي وي در تبيين چگونگي اعتبار ارزش مبادله
هـاي اقتـصادي اعتبـار        عنوان معيار سنجش سـاير ارزش      اي را به    قال فقط آن ارزش مبادله    عرف و ع  

ه در پول كاغذي، و چه در پـول         اي و قدرت خريد در هر زماني، چ         لي مقدار ارزش مبادله   و ؛كردند
وسـيله   م كاالها و خدمات قابل مبادلـه بـه         بلكه حج  ؛باشد  داد عرف و عقال نمي    تابع قرار ي  كاغذغير

  .)49  ص:همان( باشد پول در جامعه مي
هـا چنـدين     بيند بانك  يكه م  پس از آن  ،  وي سپس در ادامه و هنگام تحليل پول تحريري        

شود ماهيت پـول     ي م ناچار،  كنند يپول به جامعه تزريق م    ،   وارده يها برابر بيشتر از اسكناس   
 ، ديـداري  هـاي   حقيقت حـساب  كه  ،  و بگويد  گونه ديگري تحليل كند    را در پول تحريري به    

اي عام همان پـول بـوده و وظـايف    است و در واقع ارزش مبادله     عام   اي  همان ارزش مبادله  
 اقتصادي و   هاي  ذخيره ارزش ،  معيار سنجش اي عام    زيرا ارزش مبادله   ؛دهدپول را انجام مي   

  :گويد يسپس م وي. )58 ص :همان( استاسطه در مبادله و
اين نوع پول در مبـادالت خـود فقـط چـك و اسـكناس را                  كارگيري ه مردم در ب   ترشيالبته ب 

 در حالي كـه    ؛دانند كه در صندوق بانك موجود است         يعني چك معتبر را سند اسكناس مي       ؛بينند  مي
شايد بـه  . يار كمي اسكناس در بانك موجود استاين نوع پول درصد بس      كه گذشت، در مقابل    چنان

 ولـي معيـار سـنجش و ذخيـره          ؛ چـك واسـطه مبادلـه اسـت        :توان گفـت    همين خاطر است كه مي    
و چـك تنهـا سـند آن ارزش         . گيـرد   اي عـام صـورت مـي        هاي اقتصادي توسط ارزش مبادله      ارزش
هاي اقتـصادي بـر عهـده     شاي است يا به ديد عرف و عقال وظيفه معيار سنجش و ذخيره ارز    مبادله

 و 60 ص :همـان ( باشـد   چك معتبر عالوه بر واسطه مبادله، سند آن اسكناس مـي           اسكناس است و  
61(.  

ن است كه اگر عرف و عقال به حقيقـت          اي  ،  رسد ينظر م  تر به  صحيح نظر يوسفي  چه به آن
 خواهد شـد    عقال معلوم   از طريق رفتار و ارتكازات ذهني عرف و        گاه   آن ،ه يابند ّمطلب توج 



 

ز ان
ي ا

رخ
ت ب

ريا
 نظ

قد
و ن

ي 
رس
بر

د
شه

ي
 

ول
ت پ

اهي
ة م
ربار

ي د
الم

 اس
ران

و
  

141  

ي كـه عـدد و رقـم در سـپرده ديـداري             ّ
تحـوالتي كـه از ناحيـه پـول تحريـري در             زيـرا  ؛نگر آن است بر عهده دارد     اشخص نماي 

 كه  گيرد  سرچشمه مي  اعتباري   اي  شود از تغييرات حجم همان ارزش مبادله       يجاد م اي   اقتصاد
؛ چرا  نه چك و اسكناس   ،  استنگر مقدار آن    انماي،  اب جاري اشخاص  عدد و رقم در حس    

 يـك   صـورت    در كنار اسكناس موجود بـه      اي  لهد چك بعد از خلق و اعتبار آن ارزش مبا         كه
وي پـول   . )61 ص: همـان ( شـود   شـمرده مـي   ها حجـم پـول       رقم مستقل در ترازنامه بانك    

   :گويد ي م،الكترونيكي را نيز همانند پول تحريري تحليل كرده
 گذاري آن بـه پـول الكترونيكـي         عام پول است و اسم     اي   بلكه آن ارزش مبادله    ؛ها پول نيستند   كارت
  . )65ص: همان( شود يوسيله آن منتقل م  عام بهاي ن جهت است كه آن ارزش مبادلهاي   ازفقط

  :گويد مي ،تر كرده  را كاملوي سپس سخن پيشين خود درباره اسكناس
 يعنـي اصـل ماليـت آن        ؛كاغذي و خصوصاً پول تحريري سخن ديگري بايد گفـت         هاي    درباره پول 
عنـوان پـول در      گـردد تـا بـه       اي اعتبار مي    ي فايده پاره رنگ  كه ابتدا براي كاغذ    اين   گردد نه   اعتبار مي 

 ؛اي اعتباري عام نيـست  ارزش مبادلهمبادالت مورد استفاده قرار گيرد و پول تحريري هم چيزي جز        
  .)111 ص: همان( گردد طور قطع اعتبار مي  به ماليت آنيعني اصل

  :دارد ي بيان مسرانجاموي 
پـول  «كـه    ايـن     عبـارت اسـت از     ،گفتاري كه بتواند تا حد قابل قبولي واقعيت پول را آشـكار كنـد             

اي   نفسه ارزش مبادله   ي غيرفيزيكي كه خود في    ئاي عام يا شي     ي فيزيكي داراي ارزش مبادله    ئشي
  .)151 ص: همان (»باشد ميعام است، 
عرف و عقال خـود     ،  صورت كاال، فلز و اسكناس باشد       هنگامي كه پول به    ،به عقيده وي  

بـا ضـميمه ارزش    بلكـه آن اشـيا را   ؛دانـد  يپـول نمـ  ،  عاماي آن اشيا را بدون ارزش مبادله
گونه  چ بدون هياي  ارزش مبادله ،ولي در پول تحريري    ؛پذيرد ي پول م  صورت   عام به  اي  مبادله

پول كاغذي و اسكناس     شناسي و استظهار عقاليي وي     براساس عرف . استپول   اي  ضميمه
 ) را صفت نسبي بدانيم يـا صـفت ذاتـي          اي  ن ارزش مبادله  اي   چه( اي  به اعتبار ارزش مبادله   

  .)176 ص: همان( مثلي است
  خالصه نظريه

مگـاني كاالهـا و خـدمات       آن را معادل ه   ،  ي براي كاغذ  اي  عقال با اعتبار ارزش مبادله    . أ
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   ؛هاي اقتصادي اعتبار كردند اي را معيار سنجش ارزش  عرف و عقال فقط ارزش مبادله.ب
ا چه در پـول كاغـذي و چـه در          ،   و قدرت خريد در هر زماني      اي  ر ارزش مبادله  مقد .ج

كاالها و خدمات   حجم  تابع  بلكه   يست؛كاغذي تابع اعتبار و قرارداد عرف و عقال ن        پول غير 
  ؛است پول اقابل مبادله ب

همان پول است و تمام     ، يعني    عام اي   ديداري همان ارزش مبادله    هاي  حقيقت حساب  .د
 فقـط چك  . دهد يذخيره ارزش و واسطه در مبادله را انجام م        ،  وظايف اعم از معيار سنجش    

   ؛ استاي سند آن ارزش مبادله
 اقتـصادي بـر عهـده       هـاي    وظيفه معيار سنجش و ذخيره ارزش      به ديد عرف و عقال     .    ه

  ؛رود شمار مي بهسند اسكناس ،  بر واسطه مبادلهافزوناسكناس است و چك معتبر 
ّ از طريـق رفتـار و ارتكـازات ذهنـي           ،ه يابند اگر عرف و عقال به حقيقت مطلب توج        .و

،  عامي كه عدد و رقـم      اي  معلوم خواهد شد كه تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله          آنان  
ا   ؛بر عهده دارد، نگر آن استدر سپرده ديداري شخص نماي

 قبولي واقعيت پـول را آشـكار كنـد، عبـارت اسـت از             قابل  گفتاري كه بتواند تا حد       .ز
ئكه ناي   ئ عام يا شي   اي  ي فيزيكي داراي ارزش مبادله     پول شي « ي غيرفيزيكـي كـه خـود        

  ؛شود شمرده مي، » عام استاي نفسه ارزش مبادله في
  .  مثلي استاي پول كاغذي و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله .ك

  بررسي نظريه
تـوان مـشاهده كـرد كـه نظريـه           ي م ماهيت پول  اجمالي به گفتار نگارنده كتاب       يبا نظر 

زيرا هـر دو در     ؛   ندارد  شهيد صدر  قدرت خريد   نظريه تفاوت چنداني با   » اعتباري ماليت«
 آقـاي يوسـفي     . قدرت خريد براي كاغذ نيز در مثليت موضوعيت قائلنـد          اسكناس افزون بر  

»قدرت خريد «  نظري  بيشتري كوشيده است با ادلّه      دهندگي   و قدرت توضيح   كندرا اثبات    ة
  .آن را در عناوين و مسائل مربوط نشان دهد

ر   جايگاه و،ت خريد توضيح داده نشده بود پيشين قد هاي  از جمله مواردي كه در نظريه     
 مكتـوب روي آن و  هاي   و پول و واحد    اي  حساب ديداري با ارزش مبادله     و   رابطه اسكناس 

ن ايـ     معيـار در    و مـالك . ن روابط پرداخته اسـت    اين نظري اي  . چك است  ة  به توضيح همه    
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ات ر رفتـار عـرف و عقـال و ارتكـا          ،هاي پول  
  .بوده است ها  آنذهني

  يه  نقد نظر
رفتـار و ارتكـازات     ،   در ابتداي بررسـي    ،ماهيت پول  نگارنده محترم كتاب     .لّاشكال او 
 منبع براي كشف ضابطه واقعي و شناخت        يگانهرا   ها   آن عقال و تحليل رواني    ذهني عرف و  

ا در اثنا و هنگام بررسي و تحليل پول تحريري ارتكازات عـرف        ّ ام ؛ پول دانست  هاي  ويژگي
  اگر:گويد  ميپردازد و ييابي پول م  خود در مقام كارشناس به حقيقت    ،شتهوعقال را كنار گذا   

  . آن را خواهند پذيرفت،ه كنندّ به حقيقتي كه وي آشكار كرده توجعرف و عقال
  مـالك كه  حال آن؛ است مسألهدهنده تسامح عرف و عقال در اين مفهوم اين سخن نشان   

ـ        جا تسا  ناي  است و    عرف و عقالي غيرمتسامح      وي هـي آنـان   ّتـوج  يمح عـرف و عقـال و ب
  .وسيله وي نشان داده شده به

باشد كه عرف و عقال گرچه در مفاهيم عناوين و           ن نظر اي   كننده تواند اثبات  ي م نكته ناي  
شناخت ماهيت مصاديق نظر كارشناس مربـوط         در ،ق مالك هستند  ياطالق عناوين بر مصاد   

  . نه نظر عرف و عقال،مالك استو شرط 
صان پولي و اقتصادي آشـنا       متخص فقطهاي كنوني    جه به اعتباري محض شدن پول     با تو 

 ؛باره نظر بدهنـد    توانند در اين    آشنا با مباني پولي و اقتصادي مي       فيلسوفانبا مباني فلسفي يا     
 بــه ،ورانــي كــه مــشرب فلــسفي دارنــد  انديــشه،بينــيم در اقتــصاد اســالمي  مــي،رو از ايــن
   .اند هه پرداختبار پردازي در اين نظريه

كاغـذ  ( عرف و عقـال بـراي اسـكناس          ،ي وي يعرفي و عقال   بنابر استظهار  .اشكال دوم 
نظـر   زيـرا بـه    ؛ معيار سنجش اعتبار كرده است     صورت   را به  اي   ارزش مبادله   اصل فقط) پاره
 بلكـه تـابع حجـم       ؛ و قدرت خريد تابع اعتبار و قرارداد نيـست         اي   مقدار ارزش مبادله   ،وي

عقال در پـول     مدرك معتبر درباره آنچه   يگانه  كه   حال آن  ؛خدمات قابل مبادله است   كاالها و   
طـور   به ،پول تعريف شده است   ها   آن وضع و اعتبار كردند يعني قوانين پولي كشورها كه در         

 اي  ها مقدار ارزش مبادلـه     اوالً در آن تعريف    زيرا ؛كند يرا اثبات م  پيشين   عكس مطلب    دقيق
ثانياً در هـيچ يـك از         و  مشخص شده است   طور دقيق   به،   سنجش است  واحد پول كه معيار   
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اي بيـان      طـي تبـصره    ،
  .  باشده و اسكناس در جريانّصورت سك تواند به اين پول مي  داشته كه

نگـر  اعدد و رقم مكتوب بر اسـكناس و چـك را نمـاي            ،   در همه جا   وي .اشكال سوم 
 مكتـوب مطلـق     هـاي   عـدد و رقـم     الًّكـه او   حال آن  ؛داند ي اعتباري م  اي  مقدار ارزش مبادله  

ن اعداد و   اي    ثانياً. ريال 100000 ريال يا  100 مانند   ؛اند اساس واحد بيان شده    بلكه بر  ؛نيستند
نمايـانگر  فقـط   هـا     بلكه به اذعان تمام اقتصاددان     ؛ نيستند اي  ر ارزش مبادله  اارقام بيانگر مقد  

  . اسكناس هستندهاي مكتوب روي  يعني تعداد ريالمقدار ارزش اسمي
 است كه هر واحد پول      خدماتيدرت خريد مربوط به مقدار كاال يا         يا ق  اي  ارزش مبادله 

م ّ هم نـرخ تـور  اي ن تغيير ارزش مبادلهاي دهنده  نشانتواند بخرد و  ييك ريال م  طور مثال     به
را  اي كالم سابقشان كه مقدار ارزش مبادله       با ثالثاً .ها است  يا نرخ تغيير سطح عمومي قيمت     
  .دانستند سازگار نيست تابع حجم كاالها و خدمات مي

 اي  گونـه   آن را بـه    ه اعتباري نتوانست  ماليت ة در تبيين نظري    آقاي يوسفي  .اشكال چهارم 
مجبور ،  رو ناي   از ؛ واحد براي اسكناس و حساب ديداري داشته باشد        ي كه توضيح  دارائه كن 

 بـه  ه اسـت   عـام شـد    اي   اعتباري يا ارزش مبادله    ماليت ة نظري  جهت پول در  به پذيرش دو  
 عام است و    اي  صورت كه يك پول فيزيكي به نام اسكناس داريم كه داراي ارزش مبادله             ناي

؛  عـام اسـت    اي  نفـسه ارزش مبادلـه      ديداري كه خود في    هاي  فيزيكي درحساب يك پول غير  
 ،ن داشـتيم  اي   قدرت خريد كه پيش از     ةكه تمام اشكاالت مبنايي و بنايي نظري       ناي   افزون بر 

ن نظريه هـم ماننـد نظريـات پيـشين قابـل اسـتناد              اي   در نتيجه . نيز وارد است  ن نظريه   اي   بر
  .نيست
   پولارزش اسمي  نظريه .پنج

كه ماليت پول اعتباري كنـوني را از نـوع           پس از آن   پول در اقتصاد اسالمي   مؤلّفان كتاب   
دنـد كـه    اين پرسـش را مطـرح كر  گاه  آن ؛ احكام مال مثلي را بر آن بار كردند       ،مثلي دانستند 

: 1374دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      (  ارزش اسمي يا قدرت خريد؟     :مقوم مثليت چيست  
  .)80  ـ76 ص
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گروهي كه عقيده دارنـد مقـوم مثليـت         .  دو عقيده را مطرح كردند     ،اين مؤلّفان در پاسخ   
 گـاه   آن . ارزش اسمي اسـت    ،و گروهي ديگر كه معتقدند مقوم مثليت      . است» قدرت خريد «

  .ؤلّفان در رد نظرية قدرت خريد به شرح ذيل پرداختنداين م
 اگـر فـردي مقـداري پـول اعتبـاري           ؛ پس  حاالت است   و  قدرت خريد از عوارض     اوالً

ثانياً پول اعتبـاري از جهـت       . است  گويد او قدرت خريد قرض كرده        عرف نمي   قرض كند، 
 مگـر از جهـت غيرپـولي        ،ي نـدارد  تاوفـ با پـول حقيقـي ت     ) اي  يعني ارزش مبادله  (بودن   پول

 در مورد سكّه طال و نقره كـه  ،م پول باشدوّ اگر قدرت خريد مق    رو،  از اين  ؛)ارزش مصرفي (
يـك از     در حـالي كـه هـيچ       ؛ران باشـيم  بيابد هم بايد قائل به ج       قدرت خريدشان كاهش مي   

 كـه ارزش    يااشـ   اي خـالص    ارزش مبادله «ثالثاً در تعريف پول به      . ندا  ه به آن فتوا نداد    نهايفق
 ماهيت پول، متوقف بر قدرت خريـد        ،»اي نهفته است    مصرفي آن نيز در همين ارزش مبادله      

اي   اصل ارزش مبادلـه     و ، نه مقدار آن   ،استوابسته  اي     بلكه به اصل ارزش مبادله     ؛آن نيست 
 اگر قدرت خريد پـول،       رابعاً. آور نيست    ضمان ؛ بنابراين، هاي نسبي پول است     هم از ويژگي  

 در ؛ بلكه كاالي قيمي است ؛ پس پول مال مثلي نيست     ،اي واقعي آن باشد     ن قيمت مبادله  هما
  .داند  پول را مال قيمي نمينهاييك از فق حالي كه هيچ

 كـسي كـه در دورة تـورمي بـه           :مؤلّفان محترم بر اين اسـاس بـه ايـن نتيجـه رسـيدند             
 بـراي  ، كه ارزش نسبتاً ثابتي دارند مانند سكّه طال راامواليتواند  كند مي مياقدام  دادن   قرض
كه ضـامن    دولت هم حق دارد پول منتشر كند بدون اين        ها     اين به عقيدة . برگزينددادن   قرض

 ،كار با مجموع مـصالح نظـام سـازگار نيـست           كه اين جا     آن اما از ؛  كاهش قدرت خريد باشد   
  . شود  پول به دولت داده نميرويه حق انتشار بي

  بررسي و نقد نظريه
نظريـه    در رد نظريه قدرت خريد ارائـه كردنـد،        ها     اين  كه اي  ادلّهنگارنده ضمن پذيرش    

  .داند  ذيل قابل پذيرش نميهادلّبه  نيزارزش اسمي را 
دهنـدة    نـشان  ،گونه كه در متون اقتصادي و پـولي بيـان شـده              ارزش اسمي پول همان    .1

 1000 كـه يـك اسـكناس        هنگـامي . تعداد واحدهاي پولي مكتوب بر روي اسكناس اسـت        
از .  روي اين قطعه اسكناس ثبـت شـده         ريالي است كه   1000ريالي داريد، ارزش اسمي آن      

  .توان استخراج كرد چيزي بيش از اين مفهوم نمي» ارزش اسمي«عنوان 
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 ؛چيستها     اين اليه بايد ديد مشار    .عناوين مشير هستند  ها     اين  دالر، پوند و امثال      ريال، .2
  بايد ديد مـسماي ؛نام و اسم هستند   ها     اين ،عبارت ديگر  كنند يا به    چيز اشاره مي  ي به چه    يعن
 ساكت است و هيچ     طور كامل   بهكه نظريه ارزش اسمي از اين حيث          حال آن  ؛چيستها    اين

  .دهدارائه نميها   اينتحليلي از مسماي
ن خاصـي از    در نظام پول فلزّي تمام عيار هر يك از اين اسامي روشن است كـه بـه وز                 

 مقوم مثليت حفـظ     ؛ پس شد  فلز طال اشاره دارند و به همين وزن خاص هم سكّه ضرب مي            
 امـا در نظـام   ؛شـدند  از مثليت خارج مـي ؛ وگرنه وزن خاص و عيار اين سكّه در خارج بود       

 پول اعتباري كنوني، اين عناوين كماكان عناوين مشير هستند و خود چيـزي جـز يـك نـام                  
جـست  ها     اين بلكه بايد در مسماي   ؛  توان مقوم مثليت را در اين نام جست          پس نمي  ؛نيستند

  .ندياب و ديد در خارج چگونه حضور مي
 ، بلكه مقوم مثليـت    ؛است مقوم مثليت در پول كنوني نه قدرت خريد و نه ارزش اسمي           

كه در تعـاريف پـولي      ها است   طرف دولت از  واحد پول   مقدار فلز اعتبار شده     برابري  حفظ  
براساس هاي پولي مناسب  ها با عملكرد مناسب و اتخاذ سياست  دولت .قوانين كشورها آمده  

واحـد  « زيـرا پـول كنـوني هـم از جهـت             ؛توانند به اين مهم دسـت يابنـد         مياصل پايبندي   
ت آن هـم   پس مثلي؛استي بودن اعتبار» وسيله مبادله«بودن و هم از جهت   » محاسبه ارزش 
ريـالي يعنـي كاغـذي كـه         يك اسكناس صد  . داردي مثلي اعتباري    زيرا اجزا  ؛اعتباري است 

تا يك ريال را كه براساس وزن خاصي از طـال تعريـف و اعتبـار                  صد ، قانون سبب دولت به 
 يكـسان   »قـدرت خريـد   «شـان از نظـر        ريال همـه   اين صد . شده بر روي آن قرار داده است      

  . استه حفظ اعتبار و عملكرد اعتباركنندهقوام و بقاي مثليت در اجزاي اين پول وابسته ب. هستند
 افـراد عرضـي   :يميست بگوا ممكن ، عرضي و طولي در نظر بگيريم    ،اگر براي پول افراد   

اسـت كـه طوليـت و       الزم   يادآوري   اينه   البتّ ؛هستند  و افراد طولي آن قيمي     ،پول همه مثلي  
 ا از     عرضيت مقوكنوني در طول زمـان رخ       كه تغيير مثليت پول   جا     آن م مثليت پول نيستند ام 

  .است   تغيير مثليت با طوليت و عرضيت همراه شده دهد، مي
  :گويد  ميباره  در ايناهللا آصفي آيت

  .)22 ص: 1375آصفي، ( مانعي ندارد كه افراد عرضي يك مال مثلي باشند و افراد طولي آن قيمي
 طـوالني و اخـتالف       پول را در صورتي كه زمان نسبتاً       يتوان افراد طول    به عقيده وي مي   
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كه پول داراي اجزاي مثلي اعتباري است و با عملكرد اعتباركننده يـا تغييـر                در مورد اين  

 ؛ عقيـده دارد    جناب استاد مرعـشي    شود و ضمان آن،   اعتبار او ممكن است از مثليت خارج        
 در جايي كه خود اعتباركننده ارزش پول خود را           دست اعتباركننده است،   چون اعتبار پول به   

هـا در نظـر    هـا و در خمـس   هـا، در قـرض   توانيم اين كاهش را در پرداخت  ين بياورد مي  يپا
 ،تغييـري نكـرده باشـد   باركننده ارزش آن ت ولي اگر عامل آن بازار باشد، و از نظر اع        ؛بگيريم

مرعـشي،  ( هـا تـأثيري نـدارد       ها و خمس و ديگر پرداخـت        اين نوع كاهش ارزش در قرض     
  .)37 ص: 1375

اش از     ماليت و ارزش مبادلـه     ،باشد كه پول كنوني   نظر  تواند تأييدي بر اين       اين پاسخ مي  
اعتبـار او  ك منبع آن حكومت است كه ارزش و ماليت اوليه با     ي: گيرد  دو منبع سرچشمه مي   

ثانويه كه با حضور و انتشار خارجي اين پـول بـر اثـر               گيرد و يك ارزش و ماليت       شكل مي 
 تورم يا كاهش ارزش پول ريـشه      .شود  يابي نسبي مثل همه اموال ديگر برايش حاصل مي        مك

در اين نظام هرگاه متناسب بـا رشـد توليـد ملّـي حقيقـي،               . در هر دو ارزش بيان شده دارد      
 اما در صورتي كه بدون افزايشي ؛كند ارزش پول تغييري نمي    ،ضافي منتشر كند   پول ا  ،دولت

د، كنـ د و اسناد بدهي جديدي وارد بازار     سازي واقعي بخواهد پول جديد منتشر       در توليد ملّ  
مفهومش اين است كه برابري واحد پول را از بين برده و اصل پايبندي را زيـر پـا گذاشـته                     

م پول موجود، پول جديد منتشر كند، معنـايش ايـن اسـت كـه                پس اگر دو برابر حج     ؛است
چـه آن را در     . واحد پول را در برابر نصف آن مقدار تعريف شده در قانون قرار داده اسـت               

  .قانون بياورد يا نياورد، ماهيت عمل عين كاهش عيار در مسكوكات فلزي است بدون فرق
 اگر تورم يا كاهش ارزش پـول         اما ؛است» نقص در مال  «اين عمل مصداق عنوان فقهي      

   نقصان در ماليت اسـت،     فقط برگردد،هاي مالي دولت       عواملي مثل جنگ، زلزله، سياست     به
آن بخش از    اما   ؛اساس قواعد و اصول فقهي براي دولت حكمي و تعهدي در پي ندارد            و بر 
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شود، اين كاهش به نقص در مال يعني تغيير در برابري           
 شير هـر گـاه بـا        ؛ براي مثال،  تضي خودش را دارد   قهر مالي نقصان م   . گردد  واحد پول برمي  

 صنقـ بـه   شده  منجر  يابد و اين عمل به كاهش ارزش          تش كاهش مي   مالي ،آب مخلوط شود  
  ،اسـت  اجزاي مثلـي اعتبـاري       داراي و   ،ري پول كه مال اعتبا    سبب،  انجامد؛ بدين   مي در مال 

 هـاي وسـيله سياسـت     بـه  هنقصان خاص خودش را دارد كه از طريـق عملكـرد اعتباركننـد            
 ن،ي؛ بنـابرا شـود  شده در قانون حاصل مي  با بر هم خوردن اعتبار تثبيتحد انبساطي پولي بي  

اما ؛  )105 - 75 ص :1383 ،توسلي :ك.ر( ش از كاهش ارزش است    خل اين ب  ؤودولت مس 
 كه از حيث بيـان مـسماي ريـال و دالر و پونـد سـاكت اسـت         جا     آن نظريه ارزش اسمي از   

بـه حكـم ثـانوي      ور مبنايي و حكم اولي اثبات كند؛ پس         ط بودن دولت را به     ضامن تواند  نمي
  . داند ميمبني بر عدم سازگاري با مصالح نظام حق انتشار پول را مقيد و مشروط 

.نظريه ارزش اسمي مبهم است ماهيت مال در .3
 مـال   ،دوم و سوم بيان شده است، عرف در پول كنوني          ل،هاي او  گونه كه در پذيره    همان

كند و براي پول كنوني ذاتي قائـل         دو را از هم تفكيك مي      انگارد و اين   و ماليت را يكي نمي    
نش خـارج    زيرا از توا   ؛تواند بگويد آن ذات چيست     ه نمي چگردارد؛  است كه وصف ماليت     

آن ذات چيـست    كه   پس متخصصان مربوط بايد به اين پرسش پاسخ دهند و بگويند             ؛است
ها    اين يا يكي از   ؟يا منفعت  ي در ذمه يا حق    آيا عين خارجي است يا كلّ     . داردو چه ماهيتي    

نظريه ارزش اسمي براي پول ذاتي قائل       . صورت اعتباري   بلكه به  ،صورت حقيقي  است نه به  
كه آن ذات عين است يا ديـن         هيچ چيز درباره اين   . ي تبيين آن ذات را ندارد     ينا اما توا  ؛است

كه ممكن است عين اعتباري يا حق اعتباري يـا           حتي از بيان اين   . گويد يا حق يا منفعت نمي    
 تبيين چگونگي مثليت پول براساس  پس ∗؛دين اعتباري يا منفعت اعتباري باشد ناتوان است       

 
صـورت كـه اگـر روي         قانون منفعتي را براي آن اعتبار كرده است بـه ايـن            :توان گفت   مثال، در مورد تمبر مي     راي ب ∗



 

،  . ذات مبهمي است يرا ذاتي را كه اين نظريه به آن قائل است ز؛اين نظريه ممكن نيست
  خالصه و نتيجه 

تـرين نظريـاتي اسـت كـه      مهـم ، مجموعه نظرياتي كه در مقاله حاضر بررسي و نقد شد       
 به نظريـه    اي  گونه اين نظريات   جز نظريه ارزش اسمي      به قريب به اتفاق  . تاكنون طرح شده  

نظريـه قـدرت   «را تحت عنـوان   ها  آنتوان يم رو آ  يتاهللا صدر  ز ا ؛دنگرد ي برم   نايشهيد
داند كه قيمت واقعـي      ي مثل پول را هر آن چيزي م       ،شهيد صدر  زيرا ؛بندي كرد   دسته »خريد

آن را مجس  
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آن است و    »قدرت خريد « حقيقت پول     ارزش و  تمام،  عبارت ديگر  به .كند يم م ّ  149
ن نتيجـه رسـيده     ايـ    بـه ،  رو نايـ    زا ؛نيست ماليت و   اي  قدرت خريد چيزي جز ارزش مبادله     

گذاران به مقدار واقعي آنچه دريافت   ها به سپرده   است كه اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده      
هللا. مرتكب ربا نشده است   ،  بپردازدكرده   ا تي  بجنوردي تمام حقيقت و هويت اسـكناس را         آ

 اهللا  تيـ آ. اسـت  مرجعـي معتبـر بـه آن داده شـده            وسـيله   بـه داند كـه     ي م »قدرت بر خريد  «
ّت»ارزش و توان خريد   «شاهرودي نيز همه هستي و اساس پول را          حـج . دانـد  يم  االسـالم    

ن ايـ     و با تفكيك بين اسكناس و پـول تحريـري بـه            » اعتباري ماليتنظريه  «يوسفي با طرح    
 ، عام اسـت و پـول تحريـري        اي   پول فيزيكي داراي ارزش مبادله     ،نتيجه رسيده كه اسكناس   

پـردازان نظريـه       اما نظريه   دارد؛  عام اي  نفسه ارزش مبادله   زيكي است كه خود في    شيئي غيرفي 
، مقوم مثليتِ  .بينند  در ارزش اسمي مي فقط پول كنوني راارزش اسمي

ّم فقهي و     اساس معيارهاي عمومي نظريه   مقاله حاضر بر   مسل هاي  پردازي و برخي پذيره   
ّعرفي مفروضـات   الًبا طرح اشكاالت مبنايي و بنايي     ،    او  كـه  نشان داده اسـت   ،  ظرياتن ن اي  
ّ اساسي ن نظريات قابل جرح و تعديل است و ثانياً        اي  اين نظريات نه     مـسل  هاي  تنها پذيره  م  

  ن پـذيره  ايـ  از ؛هـا باشـند     از تعدادي ضتوانند ناق  ي بلكه م  ،فقه جواهري را تقويت نكردند    
ن نظريات قابل استناد     اي پـردازي جديـد دربـاره        يـاز بـه نظريـه      و ن  هنبود ناي يك از  هيچ،  رو 

  . هستماهيت پول 
  

                                                                                                                                                             

 محموله به مقصد حمل مي  . استيافته  از اين حيث ماليتشود؛ پس، 
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